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ATA DA SESSÃO DE  JULGAMENTO AMOSTRAS DO  PREGÃO PRESENCIAL  REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 028/2021-PROCESSO Nº 054/2021-P.M.L.P. 

Às 9:00 ( nove horas) do dia  28 ( vinte e oito ) de Janeiro de 2.022 (dois mil e vinte e dois), na 

Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista-SP, sita.à Praça Armando 

de Salles Oliveira, nº 200, reuniram-se a Pregoeira-Cláudia Tereza Pessin e Membros da 

Equipe de Apoio: Silvana Soares de Camargo, Paula Silmara Steganha Dalaneze, Bruna 

de Camargo Lopes,  designados através da Portaria nº 002/2022 de 03 de Janeiro de 

2.022, foi instalada a sessão de  julgamento  da licitação em epígrafe, que tem por 

objetivo:  Aquisição de diversos materiais escolares e artigos de papelaria, para serem 

utilizados pela Secretaria Municipal da Educação do Município de Laranjal Paulista/SP, 

conforme especificações contidas no Edital do Pregão Presencial  Registro de Preços nº 

028/2.022, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a 

sessão,  com vistas a proceder o julgamento da licitação em epígrafe com relação a 

entrega das amostras. Conforme Ofício nº SME nº 008/2022 apresentado pela Secretaria 

Municipal da Educação, foram analisadas as amostras das licitantes classificadas em 1º 

lugar no certame licitatório realizado no dia 08 de Dezembro de 2.021, sendo Reprovadas 

as amostras da empresa COTA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.EPP., nos Lotes 02 e 

05, por não atender as especificações do edital e  aprovada o Lote 03. O lote 04 não foi 

apresentado amostra. A empresa DAVI DA M. RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE 

LIMPEZA EPP, a amostra do Lote 01 foi aprovada. Em seguida, nos termos disciplinados 

pelo item 3, subitem 3.2.4 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, a Srª Pregoeira 

CONVOCA as licitantes classificadas em segundo lugar e as demais classificadas 

sucessivamente, para nova sessão que fica marcada para o dia 02.02.2022 às 9:00 

horas, para apresentação das amostras, documentação técnica, visando a continuidade 

do certame licitatório, a fim de apurar os preços dos licitantes remanescentes e análise da 

habilitação dos vencedores. Diante da presente convocação, os licitantes que sagrarem-se 

vencedores deverão obedecer ao disposto no item 3, subitem 3.2.4 do Anexo I – Termo de 

Referência do Edital no que se refere à entrega de amostras. O não comparecimento da 

licitante à citada sessão representará manifesta ausência de interesse e declínio do 

item, sendo convocados sucessivamente os demais licitantes na ordem respectiva 

de classificação para manifestação. Da mesma forma, a ausência de comparecimento 

repercutirá na preclusão do direito de recorrer dos atos praticados na sessão.  

Franqueada a palavra e não havendo quem dela fizesse uso, e nada mais havendo, a Srª 

Pregoeira encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que após lida e achada 

conforme, foi assinada pela Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio. 

 

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 

 

Membros da Equipe de Apoio: 

Silvana Soares de Camargo    Paula Silmara Steganha Dalaneze 

Bruna de Camargo Lopes 
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